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التفاعل الحضاري بین العالم اإلسالمي وأھل الغرب

انتقادات ابن رشد على جالنیوس من خالل

مؤلفھ الكلیات في الطب

-جامعة الملك سعود- –الدراساتقسم 
مصر–جامعة عین شمس ––قسم الفلسفة 

 ،
.، إلــخوالیونــان،والهنــد

،
،مــع المشــ

فقـد خطـأ غیـر واحـد مـن ،لما ورثة العرب من تراث طبي عن الیونـانثوهذا ما حد.هذا التراث
Hippocrates)460ق. م)؟377ـ ؟،

:،؟ م)199ـ Galen)129وجالینوس 

وأبو على محمد بن الحسن بن ،م )925994هـ /313( تـ 
،م )1047هـ / 432الهیثم ( تـ

،م )1066هــــ /  458(ت 
،هـ )460رضوان ( تـ 

،م )1165هـ / 560
م) 1231هــــ / 629بـــن علـــى 

وداود ،م )1288هــ / 687
.إلخ،م )1600هـ/1008بن عمر األنطاكى ( تـ 

.واعتراضاته
Δالمجوسى:

،بـ"الملكي" إلى انتقاداته واعتراضاته على الیونان والعرب
:عتراضات،صدر مؤلفه

■،
: ،والغموض
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) ...

)1(000ر

■،
،:

وأما جالینوس... (
ـــم وطـــول ـــواع هـــذا العل ـــوع مـــن أن منهـــا مفـــرد فـــى ن

)2(

فــي مؤلفــه عـن الطــب لــم (*)،ته علـى العــربأمـا اعتراضــا■
،.:

.
.

مــن ذلــك أنــه ن

)3(.. .سطح البدن

)1
.3ص ،1م ،1بدون،جـ

.3ص ،1م ،1نفس المرجع : جـ)2(
،یوحنا سرابیون من األطباء اإلسكندرانیین(*)

موفق الدین أبى العباس أحمد بن ا
.144لبنان ص -م منشورات دار الكتب العلمیة ببیروت1998ھـ/11419وصححھ ووضع فھارسھ محمد باسل عیون السود طـ

)3(
30ص ،1م،1الشعراني  جـ
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■
أمـا الثـاني ،واالختصـار،واإلیجـاز،

،،،:
،

جمــال
ه

الصحة ومداواة األمراض والعلل ال

علـى ترتیـب ونظـام وال علـى وجـه مـن 

)1(000للكتب

Δابن الھیثم:
ثم مـن التـراث الیونـاني ولكنـه فحـص فـي نفـس استفاد أبو على محمـد بـن الحسـن بـن الهیـ
،،

،،
.

،والفلكـي،
:وهـذه المــؤلفات هـي،ptolemyس

لحسن بن الهیثم من ، وهدف أبى على محمد بن ا(*)"المـجسطى" و"االقـتصاص"،"والمناظر"

.،الموجودة بها
ى فــأبو علــ،

)1(1 ،
.5-4، ص 1م

(*)Euclid)330؟-
275

515
.116الحسن على بن القاضى األشرف یوسف القفطى: كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء مكتبة المتنبى القاھرة ص 
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.
■

،،
:.،نقلدهم

،،
،فــي الشــبهات،،صــعب

وجعل غرضه فهم مـا ،،
،.،

ولـو .مهـم مـن التقصـیر والخلـلوال حمـى عل،وما عصم هللا العلمـاء مـن الزلـل.أشاروا إلیها
وال تفرقــت آراؤهــم فــي شــيء مــن ،

)1(000والوجود بخالف ذلك،

■
:،،الظن بهم

،
،،،بهــم

المــــــخصوص فـــــي جبلتـــــه بــــــضروب الخــــــلل ،،والبرهـــــان
)2(000والنقصان

■،
،،،

:
نفسـه أن یجعل،،

،،
فإنـه إذا .،

،
...)3(

م1971رود . نبیل الشھابي تصدیر د . إبراھیم مد كو،الحسن بن الھیثم : الشكوك على بطلیموس تحقیق عبد الحمید صبرة)1(
. 3ص ،مركز تحقیق التراث،جمھوریة مصر العربیة دار الكتب والوثائق القومیةمطبعة دار الكتب

.4ـ 3نفس المرجع : ص ) 2(
4نفس المرجع : ص ) 3(
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■،،
،

،،:
،.المتفـــنن فـــي المعـــاني،

ومعـاني ،،،
،ولمـا خصـمناها ومیزناهـا،،،

،ومعاني متناقضـة،،وجدنا فیها مواضع مشبهة،
.،

ووجــدنا أولــى األمــور .،
،،

. ..)1(

Δعبد اللطیف البغدادي

،على المشاهدة والمالحظة الح
وهـذا .ا،اختبر آرائهم

:،سما صنعه مع آراء جالینو 
■

)2(000الحس أصدق منة

:،س
:،سوصف جالینو ■

،

...)3(

4ص .رو د . نبیل الشھابي تصدیر د . إبراھیم مد كو،)  الحسن بن الھیثم : الشكوك على بطلیموس تحقیق د . عبد الحمید صبرة1(
للطیف البغدادي : رحلة عبد اللطیف البغدادي  فى مصر أو كتاب اإلفادة واالعتبار فى األمور المشاھدة والحوادث المعاینة    عبد ا)2(

م الھیئة المصریة العامة للكتاب 21998بأرض مصر أشرف على إعداد ھذه الطبعة وقدم لھا د. عبد الرحمن عبد هللا الشیخ ط
. 149ص ،3ف،2م

. 28(*)  النساء / 
)3(

.105،ص4، ف1أشرف على إعداد ھذه الطبعة وقدم لھا د. عبد الرحمن عبد هللا الشیخ م
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■
،:

فـان الكـل قـد ،

جالینوس وحده فإنـه هـو
.

،ثــم أننــا اســتعنا بجماعــة مفترقــة اعتبــ،

ثـم انـى اعتبـرت .
فوجدتــه علــ،

000)1(

فهـو یتـألف ،(*)■
مــن عظ

:.عظمة واحدة ال عظمان
.

فـي جثـة أخـر اعتبرتـهثم أنـى ،
،فوجدته عظما واحداً 

ل

)2(...األسفل

000)3(

.
المثالب بل إنهم أضافوا

)1 (
150ـ 149، ص 3ف ،2المعانیة بأرض مصر أشرف على إعداد ھذه الطبعة وقدم لھا د. عبد الرحمن عبد هللا الشیخ م 

.ءالعجز : مؤخر الشي(*)
)2

150ص ،3ف ،2المعانیة بأرض مصر أشرف على إعداد ھذه الطبعة وقدم لھا د. عبد الرحمن عبد هللا الشیخ م 
)3(Hoodbhoy (Pervez): Islam and science, Religious orthodoxy and the battle For rationality,

Forward by Mohammed Abdus Salam , copyright 1991 - Zed Books Ltd, U.S.A, London and New
Jersey p 113.
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.)4(000من اإلضافات

1198هــــ/595أحمـــد بـــن محمـــد بـــن رشـــد (تــــ

. ولكن ق(*)الطب

)4(Artz (Frederick, B.): The Mind Of The Middles Ages: A. D 2000 - 1500, On Historical
survey, first edition, 1953, Alfred A. Knopf: New York. P163.

)*(
أإ

ھالخامس الھجري ـ فى مجال الطب الذي كان یحترم
،،،

: الطبیة ھكلیات فى الطب " . ومن شروحھ وتلخیصاتالمعروفة بـ" ال
،،،سوتلخیص كتاب االسطق،الطب

وبینألنھ كان بینھھولقد وضع،بیةالطھویعتبر مؤلفھ " الكلیات فى الطب " من أھم مؤلفات
ألجل ذلك وضع ھذا،بن زھر مودة

،
،الموسوعة الطبیة

،الجانب العملي فیتواله أستاذه أبى مروان بن أبى العالء بن زھر
،تقھ ھذه المسئولیةعا

التیسیر " لتلمیذه أبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد . 
،،،،ولقد نقلت إلى أوربا أجزاء من كتاب" الكلیات"

879Bonacosa1255
،Colligetالالتینیة تحت اسم ( الجامع : إلى 

،لمعلومات الطبیة التى كانت سائدة فى أورباھذا الكتاب كثیراً من التصدعات فى ا
،رائد علم الطب الموثوق فیھ

وجعلھم یرفضون سلطة القدیم ویح،زعزع ثقتھم فیھ،على جالینوس
،

487،489،،،
0د،387م عیسى البابى الحلبى وشركاه ص 1969ھـ / 21389إلى العربیة عادل زعیتر طواألدبیة نقلھ

م 154،1970دار المعارف ص 8: تاریخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمھ ط
1957إرنست رینان : ابن،85دمشق منشورات وزارة الثقافة ص 

،91ـ 90
234،،مؤنس

166، ص 19982–

487ص م دار الطلیعة للطباعة والنشر21972طـ
11999،

،54–50) مركز دراسات الوحدة العربیة المدخل والمقدمة بقلم ال5مؤلفات ابن رشد (،العربى
1198279العلم فى التاریخ اعداد: سعد الفیشاوى طـ

281
.94م، ص 2002الكویت -وطنى للثقافة والفنون واآلدابالمجلس ال
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فالــشرع ،.الموجودات أو في الموروث من اآلراء
)1*(

،
(...فقـد یجـب علینـا أن ألقینـا لمـن تقـدمنا مـن األمـم السـالفة نظـرا :،

)2(ا

)3(

:اآل
،أفــى الحــرارة نأیــرفض تــوهم جــالینوس ■

:
000،،

،فى الحرارة وأحدهما أ000
وجملة ،جالینوس على مفرده فى الشاب والصبى وقد بینا هذا فى غیر هذا الموضع000

فان ،
)4(000للصور الخاصة مواد خاصة 

■،:

-1)     أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد : فلسفة ابن رشد 1(
313881968الكشف عن مناھج األدلة فى عقائد الملة صححھ وراجعھ وضبط أصولھ -2

.9،10فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من االتصال ص -،المكتبة المحمودیة التجاریة مصر
)*(16924

)،,, إلخ.2(یوسف/

)2 (1-
-2االتصال، 

. 13كمة والشریعة من االتصال ص  المقال: فیما بین الح
.11،14م دار المعارف ص31995د. عاطف العراقى: المنھج النقدى فى فلسفة ابن رشد طـ) 3(
000ود،0)4(

45م المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع االتحاد الدولي لألكادیمیات كتاب الصحة ص 1989إبراھیم بیومي مذكور 



-9-

ووضــعه ،000000
فالمعنى العادة ذلك 000000

000و،000هاهنا 000
أولــي ممــا 000

)1(000000قاله 

■Aristotles
:،0ق322–384( 

000،
0

،
ومـا 000،الدماغفى منفعة 000لرأیهما 

000
،،

،
)2(000جالینوس 000،نابتة منه

،أن القوة الذاكرة تكون فى القلب(*)■
رایین ،000فالقلب 000
ینفذ منها فى األوردة إلى سائر 000،عبثا
الشرایینى 000،بل فى األوردة من الدم هو دم غیر نضج،البدن
000000عوما تسم000

(**)000ا

)3(000جالینوس ه

ولذلك جانب جالینوس الصواب فى اعتراضه ،■
،:

:

)1 (
.51بیومى مدكور كتاب الصحة، ص 

570كتاب الصحة ص نفس المرجع : ) 2(
0،،رجیأو أأ(*)

3910بن الندیم : الفھرست تحقیق محمد أحمد أحمد المكتبة التوفیقیة مصر ص محمد    بن اسحاق 
0والحجام شئ یجعل على فم الدابة لئال تعض ،وھو موضع الحجامة،حجمالمحاجم : جمع الم(**)

د. ،0عماد الطالبى مراجعة د0ود،سعید شیبان0ابن رشد : الكلیات فى الطب تحقیق وتعلیق د)3(
660ص ،إبراھیم بیومي مدكور : كتاب الصحة
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000
000ولذلك 000000أن تتوهم 

000،الیوم السادس
علم وأنا أ ،000

،ضرورة أن هذا الفحص غیر مهم فى صناعة الطب
،والدة الحیوان
)1(000تلك المقاالت 000000فانه ،ذلك الموضع

950هـــــ / 339بي ( تـــــ ■
،:

000وهذا 000
،

همـــا ،هــذا االدراك000،
،

،000
،إلــى االستنشــاق

،ضرورة000
أن نحـس 000000،000

،
،

،إمـــا مـــن جهـــة األفضـــل:
000)2(

لى الخارج ولكن إومن هذا ا،هنأ■
،:

000نـه أ000ءفهذه العضالت هي أول شي
بـنفسبـل ،

نمـــا هـــذه العضـــالت الشـــك فـــى الحیـــوان إ و ،فـــى الحیـــوان الـــذمـــه

)10،00
.70ص،بیومي مدكور : كتاب الصحة

.77–76ص ،)  نفس المرجع : كتاب الصحة2(
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000(*)عتــاص ولهــذا ا ،الكامــل
وٕاذ ،،،

فــــى التــــنفس وأعضــــائه فــــإن ،
000)1(

وهـــو موضـــع ،المحضـــة قـــو ذ■
:،مختل

محضـة مـن إ–ة–ن هـذه القـوة أحـتجأو 
000حجة وهو موضع 000أ

إف،مـــا مـــرة
000العصـــب أن توجـــد تلـــك 

تختـل 000نـه أماغلـى الـدإانأ000وقد شوهد ،الفعل
)2(000ولذلك سمى هذان العرقان بهذا االسم،ة000

خل■
:،لمسل

وٕان 000000000
،،والعصـــب،والنخـــاع،

ولم تكن رئاسـتها فـى شـرف ،،،والعصب،والنخاع
أكثـر ذلـك مـن جهـة 000،رئاسة القلب

0أو العصـــب النابـــت منهمـــا ،أو النخـــاع000الـــدماغ 
000،

والـدلیل علـى ذلـك أنـه متـى ،
،قطع شر 000

000،
000،،عنــد الفــزع مــن الرعشــة

،000..ألنه قـد بـین .جالینوس فى األعصاب
ولمــا ،علــى جهــة االســتظهار000اســتعملنا هــا هنــا موضــع الوجــود واالرتفــاع 000وٕانمــا 

000األعـراض علـى هـذه 000ء

0والكالم خفي معناه وصعب فھمھ ،اعتاص علیھ األمر عاص علیھ : التوى فخفى وصعب(*)
0،00) ابن 1(

810ص ،بیومي مدكور : كتاب الصحة
830ص ،) نفس المرجع : كتاب الصحة2(
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لـك أن تفهـم األمـر ،والعصـب،والنخاع،
هذه األعضاء فال تهمل أمـر القلـب علـى مـا 000،على ما قلناه

)1(000سنقوله فى الجزء العالجي 

االتصــال تفــرق لــىإالو ،■
:،سینالحسین بن عبد هللا بنإ

،ءافأما 
000،

وأمــا متــى غلــب علــى ،
والســـبب فـــى ذلـــك أن العضـــو إنمـــا ،000بتـــة 000

،
،000،

000000موت للعضو 
000حدوث مثل هذا العرض عنها مفردة 

،فإن الفعل فى هـذه أكثـر،،ال أن تفعل000أن تنفعل 
000أن االنفعال فى تلك أكثر 

000فإن تفرق االتصـال ،000بل تفرق االتصال هو سبب فى المزاج 
،،

أو000أو الحــرارة 000
000)2(

■
،:

،
،،والجمود إنما للبرد

،ا
،ال فاعلـــة،أكثـــر ذلـــك هـــي منفعلـــة000000أجـــدره لكـــن هـــذه
الیبوسـة 000000همـا 000الفاعلتان للحرارة 

،000لهمـــا أو 
،،اآلثـــار

00مراجعة دعماد الطالبى 0ود،سعید شیبان0)  ابن رشد : الكلیات فى الطب تحقیق وتعلیق د1(
1300–129ص ،بیومي مدكور : كتاب المرض

132-131ص،نفس المرجع : كتاب المرض)2(
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،،وحــي العــالم،الطحلــب
000)1(

،ى■
:،أدلتهم فى ذلك قلیلة جداً و ،

یــدرك ظــن أن ذلــك قــد000000
،

فــإن لهــا منــافع ،000000ذهبنــا بهــا 000
،ك،احــداها أ

000..االَ لتـین اللتـین .أن:
،000000

0000
اســتحالة 000،أحــدهما هـشن

،،،الهــش
نـا إذا سـهال علی000،

،ما أن نعطى السبب فى ذلك000ءتشهد
رومن غـذاء إلـى غـذاء عنـدما نقصـ،،

،فـــى المعالجـــة000عمـــا قصـــدنا منـــه 000
إال أن األدلـة ،وقـد أطـال جـالینوس فـى الفـرق بـین القـوتین،ف،

000،
000

،وسر ،جهة الطعوم والروائح
،،

000)2(

:،ار غ■
)1(000هذا الدواء لم یدرجه جالینوس:اغال

00عماد الطالبى مراجعة د0ود،سعید شیبان0) ابن رشد : الكلیات فى الطب تحقیق وتعلیق د1(
2220–221ص 0ور : كتاب األدویة واألغذیة بیومي مدك

2370–236ص،) نفس المرجع : كتاب األدویة واألغذیة2(

00عماد الطالبى مراجعة د0ود،سعید شیبان0) ابن رشد : الكلیات فى الطب تحقیق وتعلیق د1(
2570بیومي مدكور : كتاب األدویة واألغذیة 
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،لهـاسـهللا سحنو ادواء الر ■
:

000الراونــد 
،،الیوم مسهال

،000فإنـه مـع أنـه مسـهل هـو ،/ هي سموم ما إال هذا الـدواء خاصـة
)2(000مضرته

ن ■
:،من منافعه

أو 000على،:عناب
،مــن خشــونة الصــدروالصــفراء ونفعــه ،حــدة الــدم000

رطب فـى ،،هبجملة جوهر 000نه نافع لها أنهم یرون أحتى ،والرئة
)3(000ـالدم إنمه،

■،:
000القانون أعنى الدواء األقل 000وهذا 000

،والفـــاتر000،جـــالینوس
000،نقصت حرارته ضرورة

وقـد ،000صـاحبها دواء هـو مـن الحـرارة 000الثالثة من الحرارة متى اسـقینا
000مثــال ذلــك أنــا إذا أســقینا ،

،000فإنا على المقام نضره 
:ول نحــنفنقــ،000بــدهن الــورد 000
000

،
حــدا مــن الفلفــل ذلــك أن درهمــا وا000،000اآلخــر 

،حــارة
الدرهم من السنبل إلى الدرهم من 

2830) نفس المرجع : كتاب األدویة واألغذیة ص 2(
3000–299) نفس المرجع : كتاب األدویة واألغذیة ص 3(
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وهـو ،
)1(000إذا تؤمل ظهر

أو ،،یتحــدث عــن المــزاج■
فمنذ ،بدان أصحاب المزاج المعتدلأ،وأبى مروان بن أبى العالء بن زهر

وأبى مروان َابن أبى العـالء بـن ،راء جالینوساَ ذ ،
،،:

،ع:بــو مــروان بــن زهــرأقــال 000
000فــإذا طلعــت ،إلــى أن تطلــع أســنانه،

000،000ال000
وهــذا أن تكـــون ،،

فإن الجماع یثـور دم ،،مرتاضة000المرأة المرضعة محتفظة فى الغذاء 
فــى ،000،ن،

000،هواء معتدل
،فــى الحمــام000

اللـبن خلـو معـدهم مـن000000واالستحمام ،حاجة بهم إلى الحمام
،لــئن ال ینتشــر الغــذاء فــى أعضـــائهم غیــر منهضــم000

)2(000ینامونه 

■،:
،000مــــاأو 000

،،خاصــــة فــــى ســــن الحداثــــة،الفضــــول
،الصـــلب،للكثیـــر000ومـــن الـــدلك ،000

000مرتین وثالثا 000غذائهم 
وأمـا أغـذیتهم فیجـب ،

،
وذلـــك أن المـــزاج ،

أعنــــى 000و،معتــــدل
،رطـــب،،

إبراھیم 0أبوشادى الروبى تصدیر د0عماد الطالبى مراجعة د0ود،سعید شیبان0ابن رشد : الكلیات فى الطب تحقیق وتعلیق د)1(
305- 304ص ،غذیةكتاب األدویة واأل،بیومى مدكور

3210–320ص نفس المرجع : )2(
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000000
مـزاج وفـى هـذا ال،رطـب،،رطب،

0
،000والحـــار الرطـــب هـــو 000

)1(000هاهنا معتدل 000فیلزمهم إال مزاج 

بـــدان الحـــارة وذلـــك ألصـــحاب األ،■
،،

،
:،لذلك فهذا الدواء غیر مفید فیها،

ومتــى عــرض لهــؤالء ،ان االســهال قــد انقطــع فحســو فتــات الخبــز جیــد لهــم000
وشيء من ،،000

،أطراف الكرم
،"" فــى تــدبیر الصــحة 000

000000،000
)2(

■
:،ةلى الحموضإأالثالثة فالفل لكن ذلك خط

000–-000
إ000فـى معـدهم ،وقـوف الطعـام مــنهم
وال 000إفــ،الطعــام فــى المعــدة
000000لكــن ،،000الكثیــر 

و لى الحمإالة ـاالستح000،تدبیر األصحاء
000)3(

لكــن ذلــك غیــر ،ت■
،:

وفـى ذلـك ،إما الدلك فأو 
وقـد أمـر ،000000من منه ؤ ن الدلك ال یإف،موضع نظر

00مراجعة د،عماد الطالبى0ود،سعید شیبان0) ابن رشد : الكلیات فى الطب تحقیق وتعلیق د1(
3300–329كتاب حفظ الصحة ص ،ربیومي مد كو

3600صشفاء األمراض كتاب ،) نفس المرجع2(
3600ص ،) نفس المرجع : كتاب شفاء األمراض3(
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ة أ
إ،وال غیــــر ذلــــك000وال دلــــك ،ال اســــتحمام0أصــــال

،أو ،وفــى الفصــل،مــا تحــت الجلــد000
،،ذلــك

،،وتـورم جلـده ألنـه ذلـك خشـن،ورةا
أو 

،لـــى مــــداواة واحـــدةإ000ر ـیـــس،طالقا000
)1(000واحدة منها 

■

:،،الشعیر
وتصـیر ،،

وذلـك مـا دامـوا ،ك،
وقد قلنا 000ونصفه الدلك ،0

،،وعروق السوس،،ما فى الدلك
اللهـم إال أن یوضـع000،،ولست أحمده فى هؤالء

وٕان ،،،،
000000

والجـــزء ،مــا تتحــول إلــى الــدم000،المجتمعــة فــى أبــدانهم
000

او ،،الغشى فى أكثر أحـوالهم
)2(000النبیذ الجالبى إذا استجازوا ذلك

ءار أ■
:،،مزاج فحسبسوء ال
،ر بـإأقول جالینوس و 000

فـراغ الفضـل منـه أن یخـل ا000فإنـا ،فراغ الفضل ال معنى لهامنه على 

0،0،0ود،10(
3730كتاب شفاء األمراض ص ،إبراھیم بیومي مدكور

3770ص ،) نفس المرجع : كتاب شفاء األمراض2(
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،امـــن 000ف ،أ000
كثر ذلـك أ000

)1(000فسادًا 

:تعقیب
ولكـنهم علـى الـرغم ،-1

نهــم وجإ
0إتهم اضافإجانب 

ــم تقــف اعتراضــات العــرب علــى أســاطی-2 لــى إمنهــم وجهــوا انتقــاداتهإالطــب الیونــاني بــل نل
ــانیین مــن أؤ وذلــك ی، ــم ینقــدوا الیون جــل أجــل النقــد بــل مــن أنهــم ل

0،لى إالوصول 
أحمــد بــن رشــد واحــدا مــن المنــاهج نالولیــد محمــد بــى-3

،ؤ 
0واعتراضاته على الیونان والعرب فى مؤل

حمـــد بـــن محمـــد بـــن رشـــد وجـــه انتقاداتـــه واعتراضـــاته تجـــاه أ-4
إفــ،الیونــانیین

فــات لؤ فــى مــا وضـعوه مــن م–سـواء الیونــان أو العـرب –
0

0،0،0ود،10(
.389كتاب شفاء األمراض ص ،إبراھیم بیومي مدكور
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